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  (زيئب)گورگ ی کەوتن لەگەڵ دەرهێنەری فیلمچاوپێ
 بۆ باشترین فیلمی بیانی پاڵێوراوی ئۆسکار و بەفتا

 
 وى لى موسه عه

 ژیار هۆمەر : وه فارسییه  له
 

 
 گورگ بە ناوی ،فیلم-بە یەکەمین درێژە (ناجی ئەبوو نەوا) نی ئوردهدەرهێنەری الوی 

زۆربەی  لە تەمەنی کە ،داوێکە؛ ئەمە ڕووساڵیی ناوەت هەنگاویکی سە (بزیئ)
 .ەرهێنەرە الوەکاندا ڕووناداتد

، ییگوماناو کابرایەکی ئینگلیزیلەگەڵ  ،رۆکی دوو برای عەرەبی سارانشینەب، چیزیئ
ی مەتی عوسمانیلە حكو ەی ئاسنینڵلە سەروەختی چێکردنی هێ بەسەرهاتەکەیان

، چەشنی ەەکانی وێسترنکییکالسهەڵکێشانی فیلمە کتێوەک  ،دەرهێنانی زیئب .داونئورد
. (ئاکیرا کورۆساوا)و  (دەیڤد لین)مە حەماسییەکانی لەگەڵ فیل ە(جۆن فۆڕد) گرێدانی

ی باشترین دەرهێنەری خەاڵت دا(ڤێنیزیا نیو هورایزنی)لە فیستیڤاڵی سینەمایی  ،بزیئ
ن باشتری فیپرێسی بۆ خەاڵتی ،ی ئەبووزەبیدابەدەستهێنا، پاشان لە فیستیڤاڵی سینەمای

بەاڵم گرینگترین . نابەدەستهێ یباشترین فیلمی جیهانی عەرەبیخەاڵتی فیلمی خەیاڵی و 
بۆ  ی پاڵێوراوانی ئۆسکار و بەفتاب گەیشتنیەتی بە لیستی کۆتایدەستکەوتی زیئ

بییدا هەلێکمان بۆ ڕەخسا تا لەگەڵ ی ئەبووزەلە فیستیڤاڵ. ئەمساڵ یباشترین فیلمی بیانی
باشتر دەزانێت،  ی، کە ئینگلیزی لە زمانی دایکیداونییەردە ئوئەم دەرهێنەرە الو
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کە وا  ،بە ئەدەب و ڕووخۆشەزۆر ناجی ئەبوو نەوار، الوێکی . ێژێک ساز بدەینووتو
 .ئەم سەرکەوتنە زووەی بەدەستی هێناوە، شایەنیەتی دیارە

 
ەری بیرۆکەی ئەم فیلمە لە کوێوە س. فیلمێکی ناوازە و چاوەڕواننەکراو بوو :پرسیار
 هەڵدا؟

بووم،  و ئاشقی ەکەم بینیي«حەوت سامۆرایی» لە دوازدە ساڵییدا: ناجی ئەبوو نەوار
وم و نەمدەتوانی فیلمەکانی تری کورۆساوام دەست ن بولە ئوردوئەو کاتە بەاڵم 

رۆساوام فیلمێکی کو ىهاتم بۆ لەندەن، هەرچ  نستگهکاتێک بۆ خوێندنی زا .بکەوێت
و، هەروەها جیمبۆ بوسانجورۆ و یۆزۆرم حەز لە . م دەکردحەپەلووشدەست بکەوتایە، 

ی يتووری عەرەبولبۆم دەرکەوت ک. فیلمەکانی جۆن فۆڕدیش دڵخوازی من بوون
گەر سوودی نیا، بە تایبەت شۆڕشی عەرەب، و مێژووی ئەو گۆشەیەی د سارانشین

 .دەردەچێتچیرۆکێکی حەماسیی جوانی لێ ،وەربگیرێتلێ
وێسترنێکی عەرەبی خێڵەکیی بوو، بەاڵم زۆر قۆڕ  ؛یمنووسکە  ،ەکەمین سیناریۆی

 نووسینداو هاوکارەکەم لە سیناریۆ ردوازدە ساڵ دوای ئەوە، جێبەجێکا! دەرچووبوو
سەبارەت بە دوو برای عەرەبی  بوونووسی بۆ کورتەفیلمێک سیناریۆی (ورباسل غەندو)

ی نەخوازراو و دڵتەزێن تووشی کارەساتبەر و ان دەگرنەبکە بۆ ڕاو ملی بیا ،ەکیخێڵ
ەی ەندی توندوتۆڵی ئەم دوو برایێوپلە  باسی سەرەکیی سیناریۆکە کرۆک. دەبنەوە
: کردەوەلێی من بیرم . ەوە بوویيیهۆگر کە لەبارەی ،ێکدالە چوارچێوەی درام دەکرد

لە ڕاستییدا . بە لێکۆڵینەوە شێوازی دەرهێنانی فیلم ئاوهایە؛ پاشان دەستمان کرد !ئەها
 یڵ عەرەبی خێڵەکیبناوانی ئەم فیلمە دەگەڕێتەوە بۆ ماوەی ساڵێک ژیانمان لەگەو  بنج

و تێکەڵبوون بە  ەگوێگرتن لەو بەسەرهاتانەی دەیانگێڕایەوبە ون؛ لە باشووری ئورد
ی بیر. ننيیبکە لەسەر شاشە دە ،دەرچووئەنجامەکەی فیلمێکی لێ. كولتوورەکەیان

لە عەرەبە  کەبەاڵم چیرۆکە ڕاستەقینەباسل بوو، هی  ،سەرەکیی سیناریۆکە
 .وەرگیراوە ەوەکانسارانشینە

 
 

 پێش زیئب، چەند فیلمی ترت بەرهەم هێنابوو؟: پرسیار
سەبارەت  ڤانێک،ردنی شەڕکورتەفیلمێکم بەرهەمهێنابوو بە ناوی م: ناجی ئەبوو نەوار

ڕێک . کرد کە بەشداری لە ئۆڵۆمپیکدا ،بووونی یەکەمین یاریزانی بۆکسینگی ئورد بە
فرۆشن لەسەر ی شەڕی پێدەيی و سەرسەريپێش ئۆڵۆمپیکی ئاتیینا، کۆمەڵێک خوێڕ

ژمارەی ئەوان . دووانیان لێدەکوژێتکردن لە خۆی، یبۆ پارێزگاریەنجام ئجادە و سەر
شێنن؛ ئیدی ئەو هەوڵی دەدا بە حەوت کەس بوو و لە چەند الوە چەقۆی لێدەوە

دەیتوانی بە بۆکسێک تەختی  ،بوو ینگرەمانی بۆکسقا زیندوویی دەربچێت، لەبەرئەوەی
ئۆڵۆمپیک و لەدایکبوونی کوڕەکەی لە کیس چوو،  ئەویان زیندانیی کرد،. زیان بکاتئەر
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دیایە و ئەو ێلەبارەی ئەم تراژ ،فیلمەکەی من. بەاڵم دواتر لێخۆشبوونی بۆ دەرچوو
وەرزش و  کایەی لە  یهتووڕەیی تێیدا ڕوودەدات، هەروەها سەبارەت بە کە ،یەڕۆژە

 .دالە سەر شەقام ەتووڕەیی
 

 
  دوێت ى ده كه ى فيلمه باره  ناجی ئەبوو نەوا، له

 
 ی بوویت؟يلە کوێ فێری فیلمساز: پرسیار

نەبووم، چونکە ی یفێری فیلمساز مییێیەکی ئەکادمن بە شێوە: ناجی ئەبوو نەوار
ای کارمدا، لە ڕێکخراوێکی لە سەرەت! ی زۆر گران بوویی فیلمساز هخوێندنگ
دواتر وردە وردە دەستم  .چا و قاوەم دەگێڕا  هوات .مهێنانی فیلمدا چایچی بووبەرهەم

کەم تەواو  كارهشەوانە کاتێک . و لەم کارانە کرد بە دەرهێنانی فیلمی بەڵگەنامەیی
ئەم فیلمنامانە بوونە هۆی وەرگیرانم لە لقی  دەستم دەکرد بە نووسین،دەبوو، 

 ئەم کارەم هەموو ژیانمی گۆڕی، ئیتر بەرەبەرە. هەاڵتی ناڤینی ڕێکخراوی ساندنسڕۆژ
 .درێژەم بە نووسین و فێربوون دا

 
: ، بەاڵم فیلمەکەتان لە الیەنی بینینەکییەوە زۆر بەهێزە(نووسین)ئێوە دەڵین : پرسیار
سیک و چوونێک لەگەڵ وێسترنەکانی کالتان لە وایدسکرین وەرگرتووە، لێککەڵکدیارە 

 تان هەبوو لە وێنەگرتن و ڤیدیۆگرتندا؟ئاخۆ پێشینەیەک .رۆساوا بەدی دەکرێتکو
لە ماوەی . (وۆلفگانگ تایلەر) ، ڤیدیۆگرێکی سەرسوڕهێنەرم هەبوونا: ناجی ئەبوو نەوار

ئاشنایی بە نەریت و شێوازی ژیانی عەرەبە  درێژی مانەوەمان لە لۆکەیشنەکان،دوورو
بووە هۆی وەرگرتنی  ،یەک ساڵەی لەگەڵیاندا بەسەرم برد خێڵەکییەکان، لە ماوەی

 بزانین کامێراکە لە کوێدا جێگیر  ی، كه وه ئهئەمانە بوونە هۆی . ی پێویستئەزموون
 .کەین و چیرۆکەکە چۆنی بگێڕینەوەب
 
اوە تایبەتە لە مێژووی ئایا لێکۆڵینەوەی زۆرتان کردووە سەبارەت بەم م: پرسیار 

 ندی مێژوویی فیلمەکەتان ڕێکخست؟ هاوۆن باکگرئوردون؟ چ
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من زانیاریی زۆرم هەبوو لەبارەی مێژووی شۆڕشی عەرەب و : ناجی ئەبوو نەوار
بەاڵم ساڵە و دانانی هێڵی ئاسنین، ت اڕۆژەکانی ئیمپڕاتۆریەتیی چوارسەدو

باوکم مێژووناسە، ئیدی من لەگەڵ ئەم . وە لەسەریان ههەمدیسانەوە زیاترم خوێند
ی پەیداکردنی وێنەی  هسەرەکیی لێکۆڵینەوەکەمان لە ڕێگ بەشی. ەورە بوومشتانەدا گ

کیان پێبووە، چ چەکێەبەردەکەن، دچی : بوو وەەە ژیانی عەرەبە سارانشینەکانوەست بێپ
هەموو ئەو شتە جیاوازانەی لەو  گەڕاین تاوەکو ؛ان هەبووەئینگلیزەکان چ ڕۆڵێکی

 مانبەت لێکۆڵینەوەی سەرەکی، چوون و ژیانهەڵ. زەمانەدا هەبوون بەدەستیان بهێنین
تا  ،نەریتەکانیانگەاڵڵەکردنی زانیاریی لەسەر دابو نشینەکان بۆساراوو لەگەڵ عەرەبە ب

جاروبارە هەندێک  هەروەها. بەشێوەیەکی ڕاست و دروست ژیانیان بکەین بە فیلمێک
لەسەر  فیلمەکەپیاوە ئینگلیزییەکەی ناو شتمان دەدۆزییەوە؛ بۆ نموونە، کەسایەتیی 

کە  ،لێکۆڵینەوەیەکم نووسراوە، کە بە هۆیەوە تووشی دوو ئەفسەری ئینگلیزیی هاتم
کە لۆرێنسی عەرەبستان لەبارەیەوە  ،م، بە تایبەت یەکێکیانکێش بوون الڕانجزۆر سەر

کۆلۆنێڵ نیوکامب هەروەک ئاگرە، دۆست و دوژمن بە یەکەوە '': نووسیبووی
 ''.دەسووتێنێت

ئەمە چ کاریگەرییەکی لە . ەکاندا زۆر سەرکەوتوو بووفیستیڤاڵم فیلمە لە ئە: پرسیار
 سەرتان هەبووە؟
لە ماوەی دوو ! ەیدا بردووشێتانەبە ئاقارێکی  هەموو ژیانمی گۆڕی،: ناجی ئەبوو نەوار

 ،مانگی ڕەبەقدا، ژیانی من لە ڕیتمێکەوە چووە سەر ڕیتمێکی دی، ئەزموونێکی شێتانە
بەاڵم لە . بە ڕوومدا کرانەوە کانیش ههەروەها زۆر لە دەرگ .چێژ بووگەرچی پڕ

نم و گەورەترین چێژ یبسەیرکردنی فیلم لەگەڵ بینەران دەئێستادا خەریکم خۆشیی لە ئا
هەڵبەت باش دەزانم هێشتاکە . بەر بە فیلمەکەندیتنی کاردانەوەی بینەرانە بەرا الم له

و ئەزموون و  رانە هەوڵ بدەمگیلدەبێت شێ ،ژم لە بەردەمدایەێرودرڕێیەکی دوو
من بەم . مکە لە الیەنی فیلمسازییەوە گەشە دەکە ،دڵنیاببەمەوە ،زانیاریی کۆبکەمەوە

و باشترکردنی  تەواوی تەرکیزم لەسەر پێگەیاندن اتەوە،و خەاڵتانە دڵم ئاو ناخو هاندان
 . خۆمە

 
 !دەکرێتهەڵبەت بۆ فیلمی داهاتووتان، چاوەڕوانییەکی زۆرتان لێ: پرسیار

خەڵکی من لە بیر  ەبێت ماوەیەک دیار نەمێنم تاوەکوئەرێ، وابزانم د: ناجی ئەبوو نەوار
 !بکەن

 
 ئایا هۆڵیوود لێیان نەپرسیوویت؟: پرسیار

لەندەن دانیشتنی  هەروەها لە. م هەیەئێستاکە بەڕێوبەری کار: ناجی ئەبوو نەوار
شدا دەچم بۆ ی ٦١٠٢لە سەرەتاکانی . اندا هەبووەرم لەگەڵ فیلمسازە ئینگلیزەکادڵخۆشک

ریکایی بکەوێت، ئەمە بۆ  هم هم بە کۆمپانیاکانی فیلمسازیی ئوچا لۆس ئانجێلۆس تاوەکو
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دەستم کردووە بە کارکردن لەسەر دوو  لە ئێستادا بەاڵم. خۆشەشتێکی زۆر من 
 .کارەکانی ئێستام چڕ کردووەتەوە م لەسەروگۆششهەموو هۆپڕۆژە، ئیدی 

 
 
 

 :سەرچاوە
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